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JULIET
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Resultatet af årtiers erfaring og konstant forskning i kosmetiske felt og G & P Labs
trichologic kosmetik, Sens. ùs Julie er en ny kosmetisk farve behandling permanent. Den
perfekte kombination af natur og teknologi er særligt synlig og mærkbar fugtgivende
egenskaber og håndtering samt at give en høj beskyttende kosmetiske foranstaltninger.
Den eksklusive formel Hi Tech får den perfekte balance og synergi mellem arganolie og
plante Keratin, to lægemiddelstoffer etableret og anerkendt bredt i kosmetik til deres
regenererende og rekonstruktive egenskaber antioxidanter, der blander den eksklusive
ejendom af Luminescine, en revolutionerende aktive ingrediens af naturlig oprindelse, der
kan beskytte dit hår fra højenergi stråling skadelige for farven kosmetik , konvertere det til
en lyskilde, der er udstrålede direkte fra hår selv for en farve fra den maksimale lysstyrke
og glans.
Funktioner:
• Soft Touch virkning, ikke aggressive, concapacità optagelserne til en beskyttelse af
huden fra irritation eller rødme;
• Formel PPD-gratis, takket være brugen af molekylære støkiometrisk og udskiftning af
PPD med PTD;
• Top Range: modeverdenen af grunde, der hører til verden;
• Conditioning magt: indførelsen af en højtydende conditioner til en opfattede større end
25%;
• Huden beskyttelse: beskytter huden, mens farve.
EKSTRA LYS BLOND
Nuancer af blond JULIET vifte garanterer høj lettelse og behandling, giver maksimale
kontrast og lysstyrke.
• Lettelse magt migliorato.*
• Lysere farver og farve 20%. *
• Hår blødhed og skønheden i 25% * forstærkes.
* sammenlignet med tidligere formuleringer ùs permanent kosmetiske farve sensor.
HIGH-DEFINITION FARVE
Takket være fancy nuancer bryder i brand kreativitet. Altid sikre resultater hår og dække
med en farvedybde forstærkes.
• Farve op til 35% længere varig;
• Mere levende farver og lyse;
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• Perfekt farve udligning selv på porøse hår.
OVERNATURLIGE
En kombination af eksklusiv kosmetik base kombineret med en omhyggelig udvælgelse af
pigmenter har tilladt os at give adgang til nye og højere standarder nogensinde opnået i
verden af kosmetisk farve permanent.
• Naturlige udbredelsesområde fra maksimale dækkeevne og naturligvis til refleksion.
• Garanteret sikkerhed 100% perfekt dækning og resultatet i selv de hårdeste betingelser.
brugsanvisning: mix 1:1.5 ratio oxiderende.
emballage: 100 ml tube.
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